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 АНКАРА - Турски председник Реџеп Тајип Ердоган изјавио је данас да се нада да ће се
5. марта састати са лидерима Русије, Немачке и Француске, Владимиром Путином,
Ангелом Меркел и Емануелом Макроном, како би разговарали о ситуацији у сиријској
покрајини Идлиб.

  

"Тема Идлиба подједнако је важна као што је био Африн и територије операције (турске
војске) 'Пролеће мира'. Јуче сам пренео наш чврст став о овој теми господину Путину,
као и Меркеловој и Макрону. Састаћу се са Путином, Макроном и Меркел 5. марта и
разговараћемо поново о овој теми", рекао је Ердоган у говору у Измиру, који је пренела
телевизија НТВ.

  

Ердоган је додао да би састанак четворо лидера у марту могао да буде организован у
Истанбулу, преноси ТАСС.

  

Руска агенција раније данас пренела је да је Ердоган поручио и да ће Анкара деловати
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одлучније у Сирији, јер у тој земљи гину турски војници.

  

"Одлучили смо се за план акције и предузећемо одлучније кораке", рекао је Ердоган.

  

Он није прецизирао који би то кораци били, истичући само да се Анкара "неће савијати
пред сценаријима глобалних сила".

  

Ситуација у покрајини Идлиб погоршала се драматично крајем јануара када су трупе
сиријске владе почеле офанзиву на екстремисте који су прекршили примирје. У тој
акцији већи део покрајина Алеп и Идлиб су ослобођени.

  

Москва је више пута изразила подршку овим противтерористичким акцијама, док је
Анкара тврдила да су владине трупе прекршиле мировни споразум из Сочија.

  

Турски председник Реџеп Таијип Ердоган је упозорио на могућу војну операцију у
Идлибу, подсећа руска агенција.

  

Напади екстремиста на војне позиције сиријске владе су се појачали, а руске ваздушне
снаге приључиле су се контранападима 20. фебруара.

  

(Танјуг)
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